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Østers vinder ind på madscenen
Der var østers både til Årets Kok 2019 og da Danmark tog guldet hjem i Boucuse d’Or. Østers vinder
dermed kraftigt ind på den danske madscene, og det kommer til at påvirke danskernes
hverdagsgastronomi.
Den blev betragtet som dekadent spise for de få. Men sandheden om østers er, at der ligger over 6 millioner
af dem i Vadehavet alene – som alle gratis kan spise løs af.
I denne uge er østersen rykket helt frem på den danske madscene. Først ved kokkekonkurrencen Boucuse
d’Or i Frankrig, der er det uofficielle verdensmesterskab i kokkekunst. Her vandt danskeren
Kenneth Toft-Hansen og hans assisent Christian Wellendorf guld, og der var østers i hans vinderret.
Rygstød til østersen
Umiddelbart efter løb Kristoffer Ringsing Restaurant B-Spis i Næstved med titlen som ’Årets kok 2019’ på
HORESTA og 3Fs kokkekonkurrence – igen med østers på menuen.

Det lover godt for danskernes hverdagsgastronomi, lyder det fra en madanmelder og en stor kender af den
danske madscene, Helle Brønnum Carlsen, der også er overdommer på Østersfestivalen.
”Madtrends starter i toppen, og så ender det på danskeres middagsborde efter en kortere periode. Det ser vi
igen og igen”, siger hun og er begejstret over, at hele to vinderkokke brugte østers som ingrediens.
”Formålet med vores østersfestival er at folkeligøre østers og give inspiration til nye tilberedninger – ja, i det
hele taget gøre opmærksom på dens eksistens. Her har vi fået et kæmpe rygstød”, siger hun.
Helle Brønnum Carlsen påpeger, at østers fra Vadehavet smager godt, og at man vitterlig gør biodiversiteten
i området en stor tjeneste med at spise af dem.
Forklaringen er, at det er den hurtigt voksende, invasive Stillehavsøsters, der huserer i Vadehavet, som truer
andre arter.
Østersfestivalen har været afholdt tre gange. Første år kom der 1.100 mennesker, og sidste år kiggede 2.800
forbi og smagte østers i adskillige varianter. Desuden modtog festivalen i 2017 prisen som ’Årets Fiske- og
Skaldyrsfestival’ i White Guide.
I 2019 afholdes østersfestivalen 13-14 oktober.
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